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ในยุคหนึง่ องค์กรใดมีแรงงานมากกว่าย่อมได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ยุคต่อมาใครมีเงินทุนมากกว่าย่อมมีอานาจ
การแข่งขันสูงกว่า หลังจากนันใครมี
้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่าย่อมได้ เปรี ยบกว่า ในปั จจุบนั ใครเร็ วกว่าย่อมก้ าวขึ ้นไปเป็ น
ผู้นาก่อน แต่...ในอนาคตอันใกล้ นี ้ปั จจัยการแข่งขันในเรื่ องต่างๆเริ่ มมีพลังลดน้ อยลง เพราะทุกองค์กรสามารถระดมทุนได้
ไม่แตกต่างกัน ทุกองค์กรสามารถจ้ างบุคลากรที่เก่งได้ พอๆกัน ทุกองค์กรสามารถจัดซื ้อจัดหาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใกล้ เคียง
กัน
ดังนัน้ ปั จจัยสาคัญที่จะเข้ ามามีบทบาทสาคัญในอนาคตคือ ภูมิปัญญาองค์กร ภูมิปัญญาองค์กรคืออะไร คือสิ่ง
ที่เป็ นองค์ความรู้ขององค์กรนันๆที
้ ่สงั่ สมมาตังแต่
้ อดีต มีวิวฒ
ั นาการ หรื ออาจจะหมายถึงประสบการณ์ขององค์กร (ไม่ใช่
ประสบการณ์ของคนใดคนหนึง่ ) ที่ไม่สามารถซื ้อหาได้ จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรื อร้ านหนังสือแห่งใดได้ ไม่มีใครเป็ น
เจ้ าของภูมิปัญญานัน้ นอกจากตัวองค์กรเอง
ถ้ าอยากจะทราบว่าองค์กรของเรามีภมู ิปัญญามากน้ อยเพียงใด เมื่อเทียบกับอายุขององค์กร ลองนึกภาพว่าถ้ า
วันพรุ่งนี ้พนักงานทุกคนลาออกไปพร้ อมๆกันทังหมด
้
คิดว่าองค์กรมีอะไรเหลือเพื่อการแข่งขันได้ บ้าง นอกจากทรัพย์สินที่
เป็ นวัตถุ ถ้ าตอบว่ามี แสดงว่าองค์กรนันๆมี
้ ภมู ิปัญญาขององค์กรอยู่ ถ้ าตอบว่าไม่มี ขอให้ พงึ ตระหนักได้ วา่ อายุขององค์กร
คงจะไม่ใช่สงิ่ ที่เป็ นความภาคภูมิใจที่สาคัญอีกต่อไป
ประเด็นหนึ่งที่อยากจะชีใ้ ห้ เห็นว่าภูมิปัญญาขององค์กรสาคัญก็คือเราจะสังเกตเห็นอยู่ในแทบทุกองค์กรว่า
ปั ญหาในการทางานต่างๆมักจะเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นซ ้าๆซากๆ วนเวียนไม่ร้ ู จบ สิบปี ที่แล้ วคนทางานในยุคนันก็
้ เจอปั ญหา
แบบนี ้และก็ใช้ เวลาแก้ ไขไปแล้ วระยะหนึ่ง วันนี ้เราก็เจอปั ญหาเดิมกลับมาอีก และคนปั จจุบันก็เสียเวลาหาทางแก้ ไข
ปั ญหานันๆเหมื
้
อนเดิมอีก เพราะอะไร ก็เพราะองค์กรไม่มีภูมิปัญญาที่หลงเหลืออยู่เลย ส่วนใหญ่ มีแต่ภูมิปัญญาของ
บุคลากร เมื่อบุคลากรเก่งๆออกไป ภูมิปัญญาจะติดตัวเขาออกไปด้ วยเสมอ
เราจะเห็นว่าคนเก่งๆสองคนคนหนึ่งอายุน้อย แต่อีกคนอายุเยอะ ผลงานของคนทางานสองคนนี ้อาจจะสูสีกัน
แต่จุดที่จะทาให้ เห็นว่าคนที่มีอายุเยอะกว่ามีภูมิปัญญามากกว่าคือ เมื่อเจอปั ญหาหนักๆ เมื่อเจอเหตุฉุกเฉินเร่ งด่วน
เพราะอะไร ก็เพราะคนที่ผา่ นร้ อนผ่านหนาวมามากกว่าย่อมมีประสบการณ์มากกว่า บางครัง้ ไม่ใช่มีสมองล ้าเลิศกว่าอะไร
หรอก เพียงแต่เคยมีประสบการณ์คล้ ายๆกับปั ญหานันๆมาแล้
้
ว เคยทังล้
้ มเหลวและประสบความสาเร็ จมาแล้ ว จึงสามารถ

ตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาได้ ดีกว่า องค์กรก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากคนที่จาเป็ นต้ องอาศัยความเก๋าเกม ประสบการณ์ ในการ
บริ หารงานมาช่วยในการแข่งขันกับองค์กรใหม่ๆ
ยิ่ ง ในยุค ปั จ จุ บัน องค์ ก รต้ อ งประสบกับ ปั ญ หาค่ า นิ ย มของคนท างานที่ ต้ อ งการเปลี่ ย นงานบ่ อ ยเพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ เพื่อให้ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ยิ่งสร้ างความปวดหัวให้ กบั องค์กรต่างๆมากยิ่งขึ ้น
เพื่อให้ องค์กรไม่แก่แล้ วแก่เลย แต่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง และเพื่อให้ องค์กรเผชิญหน้ ากับปั ญหาค่านิยมในการเปลี่ยนงาน
ของคนรุ่นใหม่ได้ จึงขอแนะนาแนวทางในการสร้ าง สะสม และเพาะบ่มภูมิปัญญาองค์กรดังนี ้


จัดทาระบบคลังภูมิปัญญาองค์ กร

ก่อนที่จะลงมือจัดทาคลังภูมิปัญญาองค์กร ควรจะเริ่ มจากการวิเคราะห์ก่อ นว่าความรู้ ในเรื่ องใดคือหัวใจขององค์กร
เพราะความรู้ในบางเรื่ อง เช่น งานดูแลสานักงาน คงจะไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่จะต้ องมานัง่ เก็บประวัติศาสตร์ กนั ว่าเมื่อสิบปี ที่
แล้ วเป็ นอย่างไร แต่ความรู้ที่สาคัญอาจจะเป็ นเรื่ องของกระบวนการผลิต กลยุทธ์ การตลาดการขาย การคิดค้ นผลิต ภัณฑ์
ใหม่ ฯลฯ หลังจากนันก็
้ มากาหนดระบบในการเก็บรวบรวม การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงองค์ความรู้ การนาออกมาใช้ รวมถึงการ
ดูแลรักษา


วิธีการแปลงภูมิปัญญาบุคคลสู่ภมู ิปัญญาองค์ กร

ขันตอนการจั
้
ดทาระบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่ แต่ที่ยากคือทาอย่างไรจึงจะดึงเอาความรู้ และประสบการณ์ ในหั วของคน
ออกมาอยู่ในเอกสารหรื อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อกระตุ้นไอเดียของผู้อ่านผมจึงนาเสนอแนวทางในการแปลงภูมิปัญญา
บุคคลสูภ่ มู ิปัญญาองค์กรด้ วยวิธีการดังนี ้
1. ให้ พนักงานใหม่เขียนประสบการณ์พนักงานเก่า
ถ้ าจะให้ พนักงานที่ทางานอยู่แล้ วมานัง่ เขียนประสบการณ์ คงจะยาก ดังนัน้ จงฉกฉวยโอกาสที่รับพนักงานใหม่เข้ ามา
(เวลานี ้ให้ ทาอะไรก็ทาได้ เพราะยังไม่ผ่านทดลองงาน) ให้ พนักงานใหม่เรี ยนงานจากคนเก่าแล้ วให้ เขียนขึ ้นมาเป็ นคู่มือ
อย่างน้ อยก็ได้ แล้ วหนึง่ เรื่ อง
2. คูม่ ือประสบการณ์คือผลงานพิจารณาเลือ่ นตาแหน่ง
ในการปรับระดับหรื อเลื่อนตาแหน่งแทนที่จะให้ เขียนโครงการเสนอ น่าจะเปลี่ยนเป็ นการนาเสนอประสบการณ์ในการ
ท างานที่ ผ่ า นมาน่ า จะดี ก ว่ า เพราะโครงการใหม่ ใ ห้ ใ ครคิ ด ให้ ใ ครเสนอก็ ไ ด้ จ้ างคนอื่ น ข้ า งนอกคิ ด ยัง ได้ เ ลย แต่
ประสบการณ์ในอดีตนันไม่
้ สามารถให้ คนอื่นเขียนได้ นอกจากพนักงานคนนันๆ
้

3. คูม่ ือประสบการณ์คือโบนัสก่อนเกษี ยณอายุ

ก่อนที่พนักงานจะเกษี ยณอายุ เดือนสุดท้ ายแทนที่จะให้ ทางาน น่าจะให้ เขาเขียนคู่มือประสบการณ์ การทางานตลอด
ระยะเวลากับองค์กรว่ามีประสบการณ์ อะไรบ้ าง ใครเขียนได้ ดีก็น่าจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มให้ หรื ออาจจะบันทึกชื่อเป็ น
ประวัติศาสตร์ ของบุคคลที่มีสว่ นร่วมในการสร้ างองค์กรให้ เติบโต
4. การแปลงประสบการณ์คือผลงานประจาปี
ควรจะนาเอาเรื่ องการบันทึกประสบการณ์(ทังส
้ าเร็ จและล้ มเหลว)ในรอบปี ที่ผา่ นมา มาใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้ วย เพราะเป็ นประสบการณ์ที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะบันทึก และเป็ นประสบการณ์ที่ยงั สดๆร้ อนๆอยู่
แนวทางทังหมดนี
้
้น่าจะพอเป็ นตัวกระตุ้นความคิดให้ ทา่ นผู้อา่ นนาไปใช้ ในการสร้ าง พัฒนาและรักษาภูมิปัญญา
องค์กรของท่านได้ บ้างนะครับ ผมเชื่อว่าองค์กรใดอยู่นานและมีภมู ิปัญญามากกว่า น่าจะเป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันที่สงู กว่าอย่างแน่นอน

